de voorzitter

Varkensmarkt gemanipuleerd?
Na de vaststelling van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen op 13 september 2018 werden op federaal
en gewestelijk niveau verschillende initiatieven genomen om de besmetting in de everzwijnpopulatie in
te dijken en het overslaan van het virus naar gedomesticeerde varkens te vermijden. Het Algemeen Boerensyndicaat was sinds de uitbraak vragende partij om snel en kordaat in te grijpen, wat ons inziens nog
steeds niet genoeg gebeurt. Het bewijs daarvan wordt bijna dagelijks geleverd: elke dag worden ergens
wel positieve kadavers gevonden in, en nu ook net buiten de kernzone in de provincie Luxemburg. Het
risico op verdere verspreiding blijft groot en dat wordt ook duidelijk gecommuniceerd door experts. Wat
houdt de Waalse minister die bevoegd is om over te gaan tot de harde aanpak dan nog tegen? Wij krijgen
er geen vat op en onze Waalse collega’s evenmin. Blijft ons nog om via federale en Vlaamse politici druk te
zetten richting Wallonië, ook de Franse piste werd intussen door ons bewandeld. De vaststelling dat men in
Frankrijk meteen overging tot afschot van alle evers in de grensstreek en extra hekkens plaatste na de recente vondst van kadavers
op 2 km van de grens, om zich te kunnen blijven verzekeren van de pestvrije status, wijst erop dat men daar wél het risico en de
mogelijke gevolgen voor de varkenssector correct inschat en er ook naar handelt.
Een uitgesproken meewerkende houding en concreet actieplan ter afschot van everzwijnen blijft in Wallonië uit, drukjachten links
en rechts niet te na gesproken. De belangen van jachtrechthouders, waaronder ook veel prominente Vlamingen, wegen in Wallonië blijkbaar heel zwaar door bij de besluitvorming. Begrijpe wie kan, maar de Vlaamse varkenshouder krijgt wel cash de rekening
gepresenteerd.
Mettertijd stelden we ook vast dat het lichte prijsherstel voor onze varkens zich niet meer doorzet en vorige week zelfs weer helemaal teniet gedaan werd. Wij zien geen enkele reden om die nieuwe daling door te voeren en vermoeden sterk dat eigenbelang
van bepaalde spelers in de varkensketen aan de grondslag ligt. Het riep ook bij niet-varkenshouders vragen op en het zette Vlaams
volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd er toe aan om een boodschap te posten op de sociale media met een duidelijke
oproep om tot actie over te gaan. Zover kwam het (nog) niet, maar er leeft wel degelijk iets onder de varkensboeren: frustratie en
onbegrip is er al lang, maar dat begint stilaan om te slaan in woede over een zoveelste dubbele agenda die bepaalt hoe groot of hoe
klein het verlies wordt bij de boer. Over een grotere of kleinere winstmarge kunnen we alleen maar dromen vandaag.
Er is sinds de vaststelling van de pest-uitbraak een scherpe prijsdaling vastgesteld voor Belgische varkens, die in den beginne
opliep tot 10 ct/kg. Dat is een belangrijk prijsverschil ten opzichte van andere Europese landen, dat even kleiner werd, maar nu dus
opnieuw oploopt.
Om uit de crisis te geraken zal een halt moeten toegeroepen worden aan de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg door veel drastischer in te grijpen in de er aanwezige populaties everzwijnen. In afwachting daarvan herhaalden
we ook weer onze vraag bij de bevoegde federale diensten (FAVV en BuZa) om het regionaliseringprincipe bij de tot half september
importerende landen toe te lichten en harder te verdedigen. Daarbij wordt de besmette zone aanzien als “niet-Belgisch” voor de
gedomesticeerde varkens (er zijn daar ook geen varkens meer aanwezig) en zou een heronderhandeling van bestaande handelsovereenkomsten mogelijk moeten kunnen gemaakt worden. Daarnaast dringen we aan bij de andere spelers in de varkenskolom,
van toelevering tot eindafnemer van varkens, om het spel correct te spelen en er geen dubbele agenda op na te houden.
Het laatste wat we nodig hebben is gemanipuleer van markten en prijzen.
Dat komt vroeg of laat als een boemerang terug.
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